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Obiecałam relację z wczorajszego meczu, ale wiem tylko, że wygrali gospodarze i wszyscy
dobrze się bawili. I kontuzji było mniej, niż poprzednio.

  

Nowy dzień tradycyjnie przywitaliśmy przed słonkiem i już o 6.00 rozpoczęliśmy Mszę św.,
której przewodniczył ks. Marcin. W słowach, które do nas skierował usłyszeliśmy, że
powinniśmy każdego dnia okazywać wdzięczność Panu Bogu za otrzymane dary i łaski. Tak,
nie szukajmy rzeczy wielkich, tylko nauczmy się dostrzegać piękno małych rzeczy i spraw.
Wschodzące słonko o poranku, to że jesteśmy zdrowi, mamy z kim porozmawiać - to wszystko
zawdzięczamy naszemu Panu. Ks. Marcin nawiązał w swoich słowach do filmu "50 randek z
....", w którym bohater stanął przed faktem, że jego ukochana w skutek wypadku straciła
pamięć. By jej nie stracić, każdego dnia robił wszystko, aby od nowa go pokochała. My też
powinniśmy zabiegać o miłość Bożą tak samo jak bohater filmu o miłość swojej ukochanej.
Jeszcze błogosławieństwo i w drogę.

  

Pogoda była nader łaskawa, lekki chłodek o poranku, chmurki, po prostu wymarzona aura na
kolejny dzień pielgrzymowania. W związku z tym, że dziś był pierwszy piątek miesiąca, wszyscy
otrzymali za zadanie zrobienie krzyża na popołudniową Drogę Krzyżową. Pomysłów nie
brakowało: małe, duże, proste, ukwiecone. Jednym zdaniem: zadanie zostało wykonane
doskonale.

  

Po raz kolejny ksiądz proboszcz rozpieszczał nasze podniebienia fantastyczną "pomidorówką",
do tego małe co nieco i było superkowo. A po obiedzie 13 Srebrna raźno ruszyła dalej.

  

Temat dzisiejszych rozważań to "Prawdziwa Komunia owocuje służbą". Konferencję wygłosił
kleryk Przemek, ujmując temat w prosty i zrozumiały sposób. Jego słowa zapadły w nasze
serca. Bo MY jesteśmy TACY dobrzy. W dzisiejszym pielgrzymowaniu dołączył do nas gość,
którym była siostra Felicja ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
Przybliżyła nam postać św. Faustyny i i działalność swojego zgromadzenia. Z przyjemnością
wysłuchaliśmy słów, które do nas skierowała. I tak dotarliśmy do Wręczycy na nasze ostatnie
miejsce noclegowe.
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Dzień piąty na zdjęciach - kliknij
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